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             O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições regimentais e diante da situação de calamidade pública ocasionada pela

COVID-19;  

CONSIDERANDO a necessidade de contenção da pandemia do Corona vírus e

verificando a dificuldade que toda população vem enfrentando com a proliferação de

forma acelerada com inúmeros casos confirmados da doença no Amapá, e, com a

oportunidade da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP colaborar com a saúde

pública durante a crise; 

CONSIDERANDO que a UNIFAP dispõe na área de Exatas e Tecnológicas

profissionais, equipamentos e insumos para o desenvolvimento de atividades que

possam auxiliar a população amapaense no combate a proliferação e a diminuição

dos casos do corona vírus; 

CONSIDERANDO que nossos discentes e docentes se propõe a atuar em projetos

para ajudar colaborativamente a sociedade amapaense para achatar a curva de

proliferação do vírus e na atuação com ajuda aos casos graves e, com o intuito de

formalizar nossa participação na sociedade; 

CONSIDERANDO que muitas iniciativas individuais têm sido tomadas no sentido de

contribuir com a defesa da sociedade amapaense; 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar a atuação da UNIFAP para otimizar

as ações importantes e necessárias.

RESOLVE:
 

             Art. 1º - Instituir Comissão com Capacitação Técnica, Científica e

Tecnológica na comunidade acadêmica, para apoiar através de ações e esforços a

população em atividades que colaborem para a superação da crise de saúde e social

que os amapaenses, brasileiros e a população mundial vêm enfrentando nos últimos

meses de maneira coesa e integrada na Unifap.

 

             Art. 2º - O grupo poderá produzir máscaras faciais em Impressora 3D para

equipes de saúde e segurança; aparelhos respiradores em impressora 3D, pois são



fundamentais no tratamento de doenças graves da COVD-19 pois o vírus provoca

insuficiência respiratória nos pacientes em estado grave da doença;

acompanhamento, da curva de transmissão no Estado do Amapá e levantamento de

recursos para estas atividades todas e outras atividades que se fizerem necessárias.
 

             Art. 3º - Esta comissão conta com os seguintes professores: Robert Ronald

Maguina Zamora, Cristina Maria Baddini Lucas, Felipe Monteiro, Regis Brito Nunes,

Adenilson Oliveira, Dennis Quarema Pureza, Fernanda Regina Smith Neves Correa,

Raphael Diego Comesanha e Silva, Geraldo Neves Maranhão, Helder Damasceno

de Albuquerque, Francineide Pereira da Silva Pena, Dirley Cardoso Moreira, Achiles

Eduardo Pontes Campos, Anderson Walter Costa da Silva, Ricardo Angelo Pereira

de Lima e Katia Souza Rangel.
 

             Art. 4º - Esta comissão deve funcionar na UNIFAP, com os devidos cuidados

de higienização e afastamento de pessoas para garantir a saúde de nossos

professores e alunos.
 

             Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 

 

Reitoria da Fundação Universidade Federal do Amapá
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